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Hoofdstuk 1

De Klankkast in het kort
De Klankkast is een hulpmiddel om de fonologische ontwikkeling van kleuters te stimuleren.
De kast is degelijk en mooi uitgevoerd en bestaat uit zestien laatjes. Elk laatje hoort bij één
van de fasen van de fonologische ontwikkeling van kinderen.

De laatjes

Bij de vormgeving van de Klankkast is de fonologische ontwikkeling van kinderen uitgangspunt. De zestien
laatjes verwijzen naar de verschillende fasen uit die ontwikkeling (zie figuur 1). In de toelichting per laatje
koppelen we die fasen aan de doelen van de leerlijn.
Wat heel belangrijk is om te weten: je hoeft de laatjes niet in chronologische volgorde te gebruiken. Je kunt
ze gerust door elkaar gebruiken. De ontwikkeling verloopt namelijk niet lineair. Kinderen hoeven niet eerst
het ene te beheersen voor ze met het volgende aan de slag gaan. Sommige kinderen kunnen al
synthetiseren of kennen al letters voordat ze beginrijm kunnen toepassen (Kleef, M. van de en M. Tomesen,
2002). Belangrijk is dat je dagelijks met de Klankkast werkt zodat alle laatjes geregeld aan bod komen. De
kracht van het werken met de Klankkast zit in de herhaling, in het steeds opnieuw spelen van de activiteiten,
maar wel steeds met andere woorden passend bij het thema dat aan de orde is.
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De laatjes hebben drie kleuren. Elke kleur staat symbool voor een onderdeel van de fonologische
ontwikkeling:
• groen - woorden en klankgroepen;
• rood - rijm;
• geel - fonemisch bewustzijn (losse klanken).

De fonologische ontwikkeling en het fonemisch bewustzijn
VAARDIGHEID
1.

Opdelen van zinnen in woorden

3.

Opdelen van woorden in klankgroepen

2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opdelen van samengestelde woorden in afzonderlijke componenten
Verbinden van klankgroepen tot woorden

Opzeggen van rijmpjes samen met iemand anders
Alleen opzeggen van rijmpjes
Herkennen van eindrijm

Toepassen van eindrijm
ontdekken van rijm, produceren van rijm

Herkennen van beginrijm in langgerekte woorden
(mk-m, m-km)

10. Herkennen van beginrijm in gewoon uitgesproken
woorden (mk-m, m-km)
11. Toepassen van beginrijm (mk-m), m-km)
12. Klinker in een woord isoleren

13. Auditieve analyse op klankniveau

14. Auditieve synthese op klankniveau
15. Letters kunnen benoemen

(uit: Protocol Leesproblemen en Dyslexie, Hanneke Wentink en Ludo Verhoeven, EN, 2001)

Attributen van de Klankkast

Elk laatje van de Klankkast bevat een voorwerp dat naar een bepaald spel verwijst of waarmee een activiteit
kan worden gedaan. Het zijn stuk voor stuk leuke activiteiten. Voor de kinderen zijn ze extra aantrekkelijk
omdat ze in de laatjes ‘verstopt’ zijn.
Bovenop de Klankkast zit een muziekdoosje. Als dat klinkt, kan de activiteit beginnen.
De achterkant van de Klankkast is als schoolbord uitgevoerd. Hierop kunnen de kinderen letters of woordjes
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schrijven of je verzamelt er de rijmwoorden die de kinderen hebben bedacht of de woorden die met een
bepaalde letter beginnen. De kinderen kunnen er ook op tekenen over het prentenboek.
Aan de zijkant is het huisje van de lettervlieg bevestigd. De lettervlieg laat zoemend van zich
horen; hij wil ook graag aan de activiteit meedoen en helpt de kinderen om letters te zoeken.

Herhaling is het sleutelwoord

Herhaling is het principe van de Klankkast. Je doet steeds dezelfde activiteiten, op dezelfde manier, met
dezelfde rituelen en met dezelfde attributen. Omdat je steeds nieuwe woorden gebruikt, leren de kinderen
de vaardigheden steeds beter. Ze zijn goed bekend met het ritueel van de activiteit en kunnen daardoor
hun aandacht beter richten op de inhoud.
Alle activiteiten komen steeds weer opnieuw aan bod (cyclische benadering). Vanaf groep 1 doen de
kinderen met alle activiteiten mee. Je gaat steeds moeilijker woorden gebruiken en de kinderen krijgen
steeds minder hulp.

Klankkastvullingen

De Klankkast wordt bij ieder thema of bij ieder prentenboek opnieuw gevuld met woorden en zinnen en
versjes. Op de website vind je een flink aantal uitgewerkte voorbeelden die je kunt downloaden en
vervolgens printen. De inlogcode krijg je direct met de Klankkast meegestuurd.
Er zijn ook kant en klare pakketten te koop, bezoek daarvoor de website van de CED-Groep. In zo’n pakket
zitten kaartjes met woorden en afbeeldingen, je hoeft dan zelf helemaal niets meer te doen!
Website: www.cedgroep.nl

We wensen je heel veel plezier met de Klankkast!
Anne-Marie van Doorn
Marieke van Logchem
CED-Groep
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Hoofdstuk 2

De Klankkast en interactief taalonderwijs
Met de Klankkast bied je interactief taalonderwijs aan. Interactief taalonderwijs gaat ervan
uit dat taal interactie is en dat goed taalonderwijs interactief van aard is. Met andere
woorden: taal leer je vooral in het gebruik met anderen en mede door de taal zelf tot
onderwerp te maken. De pijlers van interactief taalonderwijs zijn samen te vatten in drie
termen: betekenisvol leren, sociaal leren, strategisch leren (Protocol leesproblemen en
dyslexie, 2001).
Betekenisvol leren

Kinderen leren de taal het beste als deze aansluit bij henzelf en hun eigen leefwereld. Dus leren vindt het
beste plaats binnen betekenisvolle contexten.
Het is goed dat kinderen de klankoefening doen met woorden die betekenisvol voor hen zijn (van Kleef,
2002). Daarom kiezen we het liefst de woorden uit het prentenboek dat bij het actuele thema van de groep
hoort.
Omdat kinderen goed bekend zijn met de betekenis van de woorden en met de context waarin ze voorkomen, kunnen ze bijvoorbeeld moeilijke woorden al heel goed hakken en plakken. De kinderen kunnen
zich beter richten op de gevraagde vaardigheid.

Sociaal leren

Kinderen leren de taal in interactie met de leerkracht en andere kinderen. Ze leren veel door naar elkaar te
luisteren, met elkaar te spreken, samen boeken te lezen en door samen na te denken over de taal.
Bij de Klankkast maken we gebruik van coöperatieve werkvormen zodat de kinderen actief met elkaar in
gesprek zijn. Ze bespreken hoe woorden eruit zien en klinken.

Strategisch leren

Kinderen leren hoe ze bepaalde taalactiviteiten het beste kunnen aanpakken en oplossen. Hierbij gaat het
vooral om plannen, uitvoeren en evalueren.
Bij de Klankkast maken we gebruik van het model Doordacht lesgeven (zie Hoofdstuk 4). De leerkracht
benoemt het doel en doet de stapjes hardop denkend voor. Hierdoor wordt de aanpak voor de kinderen
duidelijk. Reflectie en controle maken deel uit van de Klankkastactiviteit waardoor de kinderen zich bewust
worden van het taalgebruik van henzelf en van anderen.
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